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ПРЕдвАРиТЕлНА МисиЯ SALTO НА МААЕ 
в АЕЦ “кОзлОдУЙ”

в периода от 26 юли до 3 август на 5 блок на аеЦ “Козлодуй” бе проведена 
предварителна мисия SALTO (Pre-SALTO) на маае – първата от поредицата 
партньорски проверки SALTO на маае в аеЦ “Козлодуй” във връзка с продължа-
ването на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на централата. тя има за цел да 
направи преглед на съществуващите в аеЦ програми и планове за дългосрочна 
експлоатация (дсе) на 5 блок на по-ранен етап, преди цялостното изпълнение 
на дейностите, и да окаже съдействие при подготовката за безопасна дсе. 
мисията прави преглед на пълнотата на планираните мерки на централата и 
съответствието им както със стандартите по безопасност и ръководства-
та на маае, така и с международно приети практики в областта. Предвари-
телната мисия SALTO се провежда преди влизането в периода на дългосрочна 
експлоатация, за да се улесни завършването на необходимите дейности. основ-
ната мисия SALTO в аеЦ “Козлодуй” е планирана за 2020 г.
в екипа на предварителната мисия SALTO на 5 блок, ръководен от роберт Кри-
ванек, със заместник олексей Поляков, бяха включени 5 експерти и 4 наблюдате-
ли – от Швеция, Чехия, унгария, Германия, индия, армения, украйна и словакия. 

Като част от процеса на продължаване на срока на експлоатация на двата 
1000-мегаватови блока, Агенцията за ядрено регулиране инициира провежда-
нето на партньорска проверка SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation – 
Аспекти на безопасността на дългосрочната експлоатация) от страна на 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). 
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Проверката обхвана следните области:
• Област A – организация и функции, актуална лицензионна основа, управление на 

конфигурацията и измененията;
• Област B – определяне на обхват и подбор на конструкции, системи и компонен-

ти за дългосрочна експлоатация, както и програми на централата, имащи отно-
шение към дсе;

• Област C – Преглед на управлението на стареенето, преглед на програмите за 
управление на стареенето и повторно валидиране на анализите, разчетите и ко-
личествените оценки на остатъчния ресурс (TLAAs) за механични компоненти;

• Област D – Преглед на управлението на стареенето, преглед на програмите за 
управление на стареенето и повторно валидиране на анализите, разчетите и ко-
личествените оценки на остатъчния ресурс (TLAAs) за електрически компоненти 
и компоненти на системи за контрол и управление;

• Област E – Преглед на управлението на стареенето, преглед на програмите за 
управление на стареенето и повторно валидиране на анализите, разчетите и ко-
личествените оценки на остатъчния ресурс (TLAAs) за строителни конструкции.

в началото на съвместната работа ръководителят на мисията роберт Криванек 
информира своите колеги от аеЦ “Козлодуй” за целите на Pre-SALTO, за методоло-
гията, която ще бъде използвана по време на проверката, и за други аспекти от 
предварителната мисия. екипът на маае подробно бе запознат с реализираната в 
периода 1995 – 2008 г. мащабна Програма за модернизация на двата 1000-мегаватови 
енергоблока, както и с осъществените до момента в атомната централа дейнос-
ти и постигнатия напредък по двата етапа на Проекта за продължаване на срока 
на експлоатация на 5 и 6 блок.
По време на мисията експертите на международната агенция, заедно със своите 
партньори от аеЦ, извършиха преглед по отношение на съответствието със стан-
дартите и ръководствата на маае на разработените документи и текущите 
практики в централата, както и на програмите и плановете, свързани с подготов-
ката за продължаване на срока на експлоатация на 5 блок.
Предварителната мисия SALTO на 5 енергоблок завърши със заключително заседание 
на 3 август. При закриването на проверката олексей Поляков, заместник-ръководи-
тел на екипа на международната агенция за атомна енергия, направи обзор на извър-
шената работа. в изложението си той подчерта добрата подготовка за мисията и 
заяви, че тя е преминала в приятелска атмосфера на откритост, професионализъм 
и сътрудничество.
Проверяващите в петте области, включени в обхвата на проверката, както и че-
тиримата наблюдатели, представиха своите заключения с конкретни констата-
ции. отбелязана бе добра практика, свързана с наличието на постоянен контрол на 
вибрационното състояние на въртящи се механизми, която може да бъде споделена 
с международната професионална общност като положителен опит на българската 
атомна централа. тя е в област D – Преглед на управлението на стареенето, прег-
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на 17 и 18 август в аеЦ “Козлодуй” бяха проведе-
ни две редовни работни съвещания на управлява-
щите комитети по договорите за изпълнение на 
дейности от втория етап на Проекта за продъл-
жаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок.
договорите, подписани на 29.09.2014 г. за 5 блок 
и на 28.01.2016 г. за 6 блок, обхващат разработва-
не на обосновка за продължаването на срока на 
експлоатация на двата 1000-мегаватови блока 
на аеЦ “Козлодуй” до 60 години, анализи, разчети 
и количествени оценки на остатъчния ресурс на 
конструкции, системи и компоненти. изпълнител 
за 5 блок е Консорциум в състав: ао “русатом сер-
вис”, OAд “Концерн росенергоатом” и “електриси-
те дьо Франс” (EDF), а за 6 блок – Консорциум ао 
“русатом сервис” и “риск инженеринг” ад.

в работните срещи участваха ръководители и 
експерти от аеЦ “Козлодуй” и от двата Консор-
циума.
на 17 август участниците в съвещанието за 6 
блок обсъдиха предвидените дейности и разгледа-
ха плановете за предстоящите работи. отбеля-
зано бе, че проектът се изпълнява съгласно утвър-
дения график.
По отношение на 5 блок на 18 август бе разгледано 
изпълнението на договора и бе направен отчет за 
хода на финалните дейности. управляващият ко-
митет подчерта добрата съвместна работа на 
екипите на атомната централа и на Консорциу-
ма, която е допринесла за успешното и навремен-
но изпълнение на предвидените мероприятия за 
продължаване на срока на експлоатация на 5 блок.

в сРОк сЕ изПълНЯвАТ дЕЙНОсТиТЕ ПО ПРОЕкТА зА 
ПРОдължАвАНЕ НА сРОкА НА ЕксПлОАТАЦиЯ НА 5 и 6 БлОк

лед на програмите за управление на стареенето 
и повторно валидиране на анализите, разчетите 
и количествените оценки на остатъчния ресурс 
(TLAAs) за електрически компоненти и компоненти 
на системи за контрол и управление.
ръководителят на екипа от страна на маае ро-
берт Криванек обобщи основните изводи от пред-
варителната мисия, като акцентира, че екипът на 
аеЦ “Козлодуй” е работил усилено за подготовката 
за дългосрочна експлоатация на ядрените мощности, 
че е постигнат добър напредък и е изпълнен соли-

ден обем технически дейности.
иван андреев, изпълнителен директор на аеЦ “Коз-
лодуй”, се обърна към всички участници с благодар-
ност за извършеното по време на мисията и увери, 
че отправените от екипа на маае предложения ще 
бъдат изключително полезни при цялостното из-
пълнение на дейностите по подготовка за дългосроч-
на експлоатация.
резултатите от проведената мисия ще бъдат вклю-
чени в заключителен доклад, който ще бъде пре-
доставен на аеЦ “Козлодуй” в рамките на два месеца.
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на 2 август беше подписан сертификатът за преда-
ване в експлоатация на модернизираната система 
за контрол и управление на спецкорпус (сК) – 3, функ-
циониращ към блокове 5 и 6 на атомната централа. 
системата е приета в експлоатация след проведен 
в периода 26 – 28 юли 2016 г. 72-часов тест за пот-
върждаване на нейната разполагаемост и коректна 
функционалност. 
спецкорпус – 3 е общостанционно съоръжение за 
обслужване на двата 1000-мегаватови блока на аеЦ 
“Козлодуй”. Предназначението му е съхранение и 
преработка на отпадни радиоактивни води, твър-
ди, течни и газообразни радиоактивни отпадъци. 
то е изградено и въведено в експлоатация заедно с 5 
енергоблок през 1987 г., което наложи предприема-
нето на конкретни стъпки за неговото модернизи-
ране, с цел да отговаря на всички съвременни изиск-
вания в тази област. Като част от дейностите, 
свързани с Проекта за продължаване на срока на екс-
плоатация на 5 и 6 блок, бе разработено техническо 
задание за “модернизация на системи за контрол и 
управление на сК – 3” и през ноември 2013 г. бе склю-
чен договор за реализиране на проекта, обхващащ:
• разработване на проект, който интегрира елек-

трозахранване на датчици КиП, преобразуване, 
нормиране и размножение на всички аналогови 
сигнали, приемане, обработка и предаване на ана-
логови и дискретни сигнали, реализиране на алго-
ритмите за защити, блокировки и сигнализация 
на технологичните системи на сК – 3; управление 
на всички изпълнителни механизми; визуализация и 
архивиране на информацията от целия техноло-
гичен процес на сК – 3;

• производство на хардуера на системата и разра-
ботване на софтуера за управление;

• провеждане на заводски приемателни изпитания 
на полигон в завода производител;

• подготвителни електромонтажни дейности на 
площадката на аеЦ “Козлодуй”, които включват: 
изграждане на нови кабелни трасета и полагане 
на кабели; монтаж на нови електросъединителни 
шкафове за връзка с датчици и изпълнителни ме-
ханизми; монтаж на шкафове от новата система;

• прехвърляне на управлението на процесите в сК – 3 
от старата към новата система, без да бъдат спи-
рани основните технологични системи;

• подмяна на панелите за управление в командната 
зала на спецкорпуса.

новата интегрирана система за контрол и управ-
ление на сК – 3 е изградена от интелигентни кро-
сови и размножителни шкафове, а управляващата 
част е от най-ново поколение оборудване на фирма 
EMERSON, базирана на платформа OVATION – 3.5.1, с 
операционна система Windows.
всички дейности по демонтажа и монтажа на обо-
рудването от последния етап на модернизацията, 
провеждането на всички единични и функционални 
изпитания, прехвърлянето на управлението на тех-
нологичния процес от старата към новата система 
и подмяната на панелите за управление в командна-
та зала на спецкорпус – 3 бяха реализирани в периода 
25 май – 15 юли 2016 г., без да бъдат извеждани от 
експлоатация основните му технологични системи. 
трябва да отбележим, че до този момент на пло-
щадката на еП – 2 не са подменяни 
едновременно в рамките на един пла-
нов годишен ремонт електрозахранва-
щата, измерителната и логическата 
част на системата за контрол и управ-
ление.
модернизацията на системите за кон-
трол и управление на спецкорпус – 3 е 
още една поредна стъпка към повиша-
ване на безопасността и експлоата-
ционната надеждност на 5 и 6 блок, коя-
то има пряко отношение към процеса 
за продължаване на срока на тяхната 
експлоатация.

Драгомир Драголов,
координатор изпълнение на ремонта, 

направление “Ремонт”, 
Електропроизводство – 2

Командната зала на Спецкорпус – 3

Информационни и управляващи шкафове 
на новата система

МОдЕРНизиРАНА Е сисТЕМАТА 
зА кОНТРОл и УПРАвлЕНиЕ 
НА сПЕЦкОРПУс – 3
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на 12 август на посещение в българската атомна централа пристигнаха представители на 
токийския център на световната асоциация на ядрените оператори – WANO. делегацията, 
водена от анатолий Кириченко, първи заместник-директор на московския център (мЦ) на 
асоциацията, включваше петима експерти от япония, Южна Корея, индия и Пакистан.
Целта на визитата бе запознаване с дейността на представителството на WANO – мЦ на 
площадката на аеЦ “Козлодуй”.
в атомната централа гостите бяха посрещнати от янчо янков – директор “Производство”, 
който отбеляза добрите партньорски взаимоотношения между българската атомна цен-
трала и световната асоциация на ядрените оператори.
анатолий Кириченко благодари за активния принос на аеЦ “Козлодуй” за развитието на мос-
ковския център и подчерта, че с откритата си и високопрофесионална работа тя е сред 
най-добрите членове на асоциацията. 
в израз на признателност за успешната съвместна работа първият заместник-директор на 
московския център връчи специален плакет на изпълнителния директор на аеЦ иван андреев. 
с плакети за приноса си в развитието на програмите на WANO бяха удостоени и валентин 
Пакидански – представител на WANO – мЦ в аеЦ “Козлодуй”, и стоян Генов – представител 
на атомната електроцентрала в московския център на асоциацията (в периода от 01.02.2013 г. 
до 31.07.2016 г.).
По време на срещата, която имаха с ръководители и експерти от дружеството, участни-
ците в делегацията бяха запознати с актуалното състояние на централата и с напредъка по 
мащабните проекти за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок и за повишаване 
на топлинната им мощност до 104%.
Гостите подробно бяха информирани за работата на представителството на WANO – мЦ 
на площадката на аеЦ “Козлодуй” и ролята му в процеса на професионалното сътрудничест-
во между ядрените оператори от московския център на асоциацията.
Представителите на WANO посетиха Пълномащабния симулатор за блокове с реактори ввер- 
1000, разположен в учебно-тренировъчния център на атомната централа, и командната и 
машинната зала на 5 блок.

Иван Андреев – 
изпълнителен директор 

на АЕЦ "Козлодуй" получи плакет 
за успешната съвместна работа 

от първия заместник-директор 
на WANO – МЦ

Анатолий Кириченко

ПОсЕщЕНиЕ НА дЕлЕгАЦиЯ ОТ WANO
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визита

Уважаеми господин Кириченко, Вие не за първи път сте в бъл-
гарската АЕЦ. Какво е впечатлението Ви от нея?

имал съм много възможности да посетя аеЦ “Козлодуй” и лично 
да си съставя мнение за нея. днес се срещнах с част от мениджър-
ския екип на дружеството и се запознах с резултатите от него-
вата работа. Горд съм да видя такова високо ниво на културата 
на безопасност, на производствените показатели и на ангажира-
ността на работещите в предприятието.

Какво е Вашето мнение за приноса на българската атомна 
централа в работата на Асоциацията?

Бих искал да изтъкна два важни аспекта. Първият е активното 
участие на експертите от аеЦ “Козлодуй” в различните програ-
ми на световната асоциация. втората страна на приноса ви със-
тавляват постигнатите в централата отлични експлоатацион-
ни показатели.

Каква е ролята на представителствата на WANO – МЦ на 
площадките на атомните централи? С какво те доприна-

сят за изпълнение на целите на организацията?

в момента WANO си поставя нови задачи, търси нови посоки за 
развитие. Целта ни е да пренесем дейността си в самите атом-
ни централи – да работим в тях постоянно. именно това е функ-
цията на представителствата на асоциацията на площадките. 
от ефективността, квалификацията и професионализма на хо-
рата, които са натоварени с тази мисия, зависи дали тя ще бъде 
успешна. Що се отнася до представителя на WANO – мЦ в аеЦ 
“Козлодуй” – валентин Пакидански, той работи на много високо 
ниво и има голям принос за нашата дейност. 

Какво бихте пожелали на българските ядрени енергетици?

за мен е удоволствие да кажа – бъдете здрави, работете безопас-
но, работете надеждно, бъдете част от WANO!

гОРд съМ дА видЯ висОкОТО НивО 
НА АЕЦ “кОзлОдУЙ”

Анатолий Кириченко, 
първи заместник-директор 

на WANO – МЦ
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През месеците юли и август аеЦ “Козлодуй” прие за 12-и пореден път студенти от различни професио-
нални направления, които са пряко свързани с естеството на работа в производствените звена на цен-
тралата. традиционните платени летни стажове се проведоха в рамките на националната Програма за 
студентски стаж и кариера “Българската мечта”. 
след прецизна селекция бяха избрани 15 студенти от технически университет – софия, технически универ-
ситет – варна, софийски университет “св. Климент охридски”, русенски университет, минно-геоложки 
университет – софия, университет по строителство, архитектура и геодезия – софия, нов български 
университет – софия, и великотърновски университет “св.св. Кирил и методий”. Пред участниците сто-
еше условието да са завършили трети курс в съответното висше училище със среден успех от последния 
семестър не по-нисък от “много добър” 4.50. 
всеки студент бе разпределен в подходящо за неговия академичен профил звено, където трябваше да раз-
работи конкретна тема под наставничеството на своя ръководител. всички презентации бяха показани 
на 19 август на заключителна среща в учебно-тренировъчния център. на нея присъстваха румен 
Христов – главен технолог организация на експлоатационната дейност, елка савова – началник-отдел 
“Човешки ресурси”, и други експерти от аеЦ.
в края на стажа за всички участници бе организирано посещение в машинната и командната зала на 5 блок.

двАНАдЕсЕТА лЯТНА сТАжАНТскА ПРОгРАМА в АТОМНАТА ЦЕНТРАлА

слАви ОПРиЦОв, 
IV курс, технически университет – 
софия, специалност “топлотехника”, 
стажант в цех “топлоснабдяване” 
с наставник Цветан обретинов, 
механик “Централно топлоснабдяване”
Щастлив съм, че имам възможност за вто-
ри път да участвам в стажантска прог-
рама на атомната централа. миналата 
година бях в Централна помпена станция, 
а тази – в цех “топлоснабдяване”. моята специалност в техническия университет е 
пряко свързана с този стаж и искам да знам конкретни детайли. запознах се с рабо-
тата на колегите, със специфичните задачи, които стоят пред тях – изключване на 
топлоподаването, смяна на помпи и много други. най-силно впечатление ми прави 
екипната атмосфера, хората си помагат. Какъвто и въпрос да задам, те ме приемат 
като равен и постоянно ме насърчават да се интересувам за подробностите. През 
септември тази година ми предстои защита на дипломна работа и смело мога да 
заявя, че с готовност и желание бих започнал своя професионален път като инженер 
в аеЦ “Козлодуй”.
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това, което ме впечатлява най-много е, че тук се из-
ползват знания и умения, пряко свързани с работата 
на реактора, и че теорията се среща с практиката. 
темата, по която работя, се отнася до пресмятане-
то на данни за относителна мощност на касети през 
двадесет и първата горивна кампания на 6 блок. всич-
ки от отдела са мили и внимателни и с готовност 
даваха отговори на моите многобройни въпроси. ис-
кам да им благодаря за пълното съдействие и за това, че направиха смислен и 
пълноценен моя стаж в отдел “ядрено гориво”. 

дЕНиЦА БАНкОвА,
III курс, су “св. Климент охридски”, специалност 
“Физика”, стажант в отдел “ядрено гориво”
с наставник Красимир Каменов, 
началник-отдел “ядрено гориво” 

ПЕТъР ПАУНОв 
избрах тази специалност неслучайно, тъй като живея 
в град Козлодуй и знам какви са предимствата да ра-
ботиш в атомната централа. Преди да дойда в аеЦ 
“Козлодуй”, завърших стаж и в теЦ “марица изток 2”. 
мога да кажа, че в аеЦ всичко е много подредено и 
контролът е изключително висок. искрено мога да 
споделя, че виждам пред себе си като най-добра перс-
пектива една бъдеща професионална реализация в 
атомната централа. всички от оперативно звено ни 
приеха с много позитивизъм, имат голямо желание да 
ни помогнат. разбирам, че ядрените оператори, кои-
то са завършили моята специалност, са постъпили с 
набор от знания, който е базов за тази отговорна ра-
бота. те са научили много от практиката. това за мен 

е огромен шанс – да видя реалната работна среда и да се срещна с интелигентни хора, които 
постоянно се учат и повишават своята квалификация.

МАРиНА вЕлкОвА 
това е моят първи стаж в аеЦ “Козлодуй”. Посещавала 
съм само теЦ-ове в района на град софия в рамките 
на учебния процес. една конвенционална централа е 
съвсем различна от това, което виждам тук. очаква-
нията ми се покриват и съм доволна. стажът е нещо, 
при което се учиш от първо лице – да ти покажат 
и да ти обяснят хора, за които това е професия. в 
учебника има много теория, но тя никога не е напълно 
достатъчна. Какъв по-добър начин да си допълниш зна-
нията! всички инженери ни казват, че тук се учи мно-
го повече, отколкото в университета. срещаме се с 
хора, които се обучават за оператори, те са почти 
наши връстници, а вече имат толкова богати знания. много съм щастлива, че ни приемат като 
равни, обясняват ни с търпение неща, които за тях са вероятно рутинни. Когато питаме и се 
интересуваме, винаги получаваме разбиране и помощ. искам да благодаря на всички, че направиха 
този стаж уникално преживяване.

ПЕТъР ПАУНОв и МАРиНА вЕлкОвА,
III курс, технически университет – софия, специалност “топлоенергетика и ядрена енергетика”, 
стажанти в оперативно звено с наставник албена рошкова, инженер по управление на реактора

Петър Паунов (вляво) в командната зала на 5 блок
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ШЕсТи БлОк – с юБилЕЙНА гОдиШНиНА

на 2 август аеЦ “Козлодуй” отбеляза поредната значима дата в своя летопис – 25 го-
дини от първото включване на шести енергоблок в паралел с електроенергийната сис-
тема на страната. 
в 5 часа и 7 минути на 02.08.1991 г., когато е осъществен паралелът, на работа е смяна 
“а” с дежурен инженер на смяна (дис) – иван Гризанов, старши инженер оператор 
(сио) – янчо янков, инженер оператор (ио) – владимир владимиров, контролиращ фи-
зик – мариана стефанова, началник-смяна “реакторен цех” – Борислав Костов. началник 
на смяна “турбинен цех” е стефан Цанев, началник-смяна “електроцех” – Георги Герасков, 
началник смяна цех “технологични измервания и автоматика” – Пламен Петков, начал-
ник-смяна цех “системи за управление и защита” – янко Кирков. 
Физическият пуск на втората 1000-мегаватова мощност на аеЦ ”Козлодуй” е осъщест-
вен по-рано същата година. това става на 29 май 1991 г. в 2 часа и 57 мин., когато дежур-
на е смяна “д” в състав: дис – Коста стойчев, сио – йордан Георгиев, ио – андрей 
Филипов, и контролиращ физик – татяна Батачка.
През изминалите две десетилетия и половина безопасната и стабилна експлоатация 
на шести блок са осигурени от високия професионализъм на персонала и надеждната 
работа на оборудването, които са предпоставка и за отличните експлоатационни по-
казатели на блока. за времето от включването си към енергосистемата до 2 август 
2016 г. шести блок е произвел 149 505 695 MWh електрическа енергия за гражданите и 
икономиката на България.
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на 30 юни в град русе се проведе начална конферен-
ция по Проект “управление на риска при мащабни 
инфраструктури в българо-румънската трансгра-
нична област”, одобрен за финансиране по Програма 
“интеррег V-A румъния – България” на европейския 
фонд за регионално развитие. Целта на Програмата 
е да се развие граничната зона между двете стра-
ни чрез финансиране на съвместни проекти, да се 
намали вероятността за създаване на рискови си-
туации в мащабните инфраструктури в трансгра-
ничния регион и да се повиши обществената осве-
доменост чрез обучение и комуникация. 
Форумът събра български и румънски неправител-
ствени организации и институции, занимаващи се 
с управлението на риска при мащабни инфраструк-
тури. от страна на аеЦ “Козлодуй” участие в съ-
битието взеха веселка алексиева – началник-отдел 
“управление на околната среда”, и ирина Караабова – 
главен инспектор аварийна готовност.
основните тематични направления на конфе-
ренцията се отнасяха до нормативната база при 
управление на риска, управлението на риска в индус-
трията и транспорта, както и до рисковете пред 
устойчивото развитие на трансграничния регион 
румъния – България. 
в хода на конференцията бяха разгледани отделни 
аспекти на нормативното осигуряване и инсти-
туционалното взаимодействие при управление на 
риска в република България, управление на последи-

ците от евентуални икономически, финансови, по-
литически и военни кризи, бедствия и аварии, но-
сещи огромни загуби в сферата на енергетиката, 
промишленото производство, здравеопазването, 
образованието и жилищната инфраструктура. раз-
гледани бяха критериите за класификация на пред-
приятия с нисък или висок рисков потенциал и бе 
подчертано, че в международната практика се 
утвърждава консенсус по въпроса за прилагане на 
интегриран подход при вземане на решения в област-
та на експлоатирането и контрола на атомната 
енергетика.
в рамките на Проекта ще бъдат организирани 
курсове, по време на които водещи специалисти 
ще разясняват какви рискове може да предизвика 
функционирането на инфраструктурата и как те 
да бъдат предотвратени. Курсовете ще бъдат 
достъпни за аудитория, обхващаща широк кръг от 
хора – ръководители на различни общински, област-
ни и неправителствени организации и училища. в 
резултат на това голяма част от гражданите на 
трансграничните региони ще получават необходи-
мата информация за мащабните инфраструктури 
и свързаните с тях рискове. очакваните резултати 
от проекта са подобряване на комуникационния ка-
пацитет на публичната администрация и нПо, как-
то и разработване на комуникационни планове и си-
мулационни процедури, които да бъдат използвани 
от мениджмънта на мащабните инфраструктури.

УПРАвлЕНиЕ НА РискА ПРи МАщАБНи иНФРАсТРУкТУРи 
в БългАРО-РУМъНскАТА ТРАНсгРАНичНА ОБлАсТ

над 80 младежи, избрали атомната енерге-
тика като поле за кариерното си развитие, 
взеха участие в XXIX международен научен 
симпозиум “диснай 2016”. Форумът, състо-
ял се край литовския град висагинас от 2 до 
9 юли, е по инициатива на игналинската асо-
циация на младите атомни работници и на 
московския център на световната асоциация 
на ядрените оператори. 
Целта на симпозиума е специалистите да об-
менят идеи и знания и да обсъдят актуални 
въпроси, свързани със спецификите на този 
високотехнологичен отрасъл в отделните 
страни. 
Към представителите на русия, украйна, 
литва и румъния се присъединиха и шестима 
експерти от българската атомна центра-
ла – старши инженерите по управление на 
реактор от направление “експлоатация” Гер-
гана Коева, Благой николов, момчил Кутрев 
и Пламен симеонов, както и любомир Кан-
дов – експерт “технологично осигуряване”, и 
Пламен радованов – контролиращ физик от 

направление “инженерно осигуряване” в аеЦ 
“Козлодуй”.
в рамките на деловата част бяха изнесени 
доклади по редица теми, сред които по-
вишаване на безопасността на атомните 
съоръжения, управление на отработеното 
ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, 
водохимичен режим на ввер-1000, първона-
чално и поддържащо обучение на оператори-
те на реактор, младежите и ядрената енер-
гетика – тенденции, перспективи, трансфер 
на знания. По време на форума Пламен радо-
ванов представи българския опит в управле-
нието на отработеното ядрено гориво.
домакин на проявата и тази година беше иг-
налинската аеЦ, която от 2009 г. е в процес 
на извеждане от експлоатация. за младите 
експерти бе организирано посещение на пло-
щадката на литовската централа, което 
включваше обиколка на реакторното отде-
ление на втори и на командната зала на пър-
ви енергоблок, както и на машинната зала на 
двата блока. 

лиТвА ПРиЕ зА 29-и ПъТ МлАди ЯдРЕНи сПЕЦиАлисТи
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участниците в симпозиума се вклю-
чиха дейно и в творческия фести-
вал, който е традиционна част 
от програмата на събитието. за 
пореден път заниманията с различ-
ни спортове и изкуства сред краси-
вата природа на прибалтийската 
страна създадоха отлична възмож-
ност за неформално и приятелско 
общуване между младите хора.

Момчил Кутрев, Силвиу Попа – 
оператор на реактор от Румъния,
Благой Николов, Гергана Коева, 
Пламен Радованов, Пламен 
Симеонов и Любомир Кандов 
(отляво надясно)

московският център на световната асоциация на 
ядрените оператори (WANO – мЦ) проведе от 4 
до 7 юли мисия за техническа поддръжка (мтП) в 
Южноукраинската атомна централа. тя бе на тема 
“Повишаване на ефективността на администра-
тивния контрол и управлението на производстве-
ните дейности от страна на ръководители на раз-
лично управленско ниво”. 
екипът на мисията включваше четирима експер-
ти – от московския център на WANO, от централа-

та домакин, от аеЦ “Бушер” – иран, и от аеЦ “Коз-
лодуй”, които в рамките на работната програма 
осъществиха обходи на различни обекти, наблюдава-
ха работния процес и проведоха интервюта с пред-
ставители на персонала на централата.
участниците в мтП изнесоха презентации по от-
делни аспекти на темата на мисията. николай Ка-
заков, главен експерт “Контрол на дейностите” в 
управление “модернизация и ресурс” в аеЦ “Коз-
лодуй”, запозна колегите си с опита, който имат 

ръководителите от направление “ре-
монт” в българската атомна централа 
при провеждането на обходи на работни-
те места.
сред обсъжданите въпроси, свързани с дей-
ността на ръководните служители, бяха:

УчАсТиЕ в Мисии зА ТЕхНичЕскА ПОддРъжкА НА WANO

в аеЦ “сайзуел Б”, великобритания, в периода 7 – 
23 юли се проведе мисия за техническа поддръжка, 
организирана от московския и Парижкия център на 
WANO. тя бе на принципа на “бенчмаркинг” между 
аеЦ “Козлодуй” и аеЦ “сайзуел Б” на тема “обмяна на 
опит при използването и техническата поддръжка 
на пълномащабни симулатори (Пмс) за обучение на 

оператори на ядрени енергийни блокове”.
от страна на българската атомна централа учас-
тие взеха Коста стойчев – инструктор-оператор 
ввер-1000 в учебно-тренировъчния център, и Боян 
Колинов – главен дежурен аеЦ към еП – 2. екипът на 
домакините бе представен от Кевин Кейтън – на-
чалник на учебния център, дарън лой – ръководител 

южНОУкРАиНскА АЕЦ

АЕЦ “сАЙзУЕл Б”, вЕликОБРиТАНиЯ

• обмяна на опит при осъществяване на 
обходите;

• постигане на баланс между ангажира-
ността с текущите задачи и контрола 
на производствения процес;

• извършване на оценки на резултатите 
от обходите и записите в дневниците;

• включване на резултатите от обходите 
в електронна база и анализирането им.

работата на екипа на мтП завърши с док-
лад, който бе предоставен на ръковод-
ството на Южноукраинската аеЦ. 
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ПартнЬорство

Учебно-тренировъчният център на АЕЦ “Козлодуй” през годините се утвърди като предпочитано място 
за провеждането на различни обучения, стажове и практики на ученици и студенти от България и чуж-
бина. За това допринася добре поддържаната материално-техническа база, опитните и компетентни 
лектори и дългогодишното партньорство с редица български и чуждестранни учебни заведения.

за втори пореден път международният държавен 
институт по екология “а. д. сахаров” към Беларус-
кия държавен университет избра учебно-трениро-
въчния център (утЦ) на аеЦ “Козлодуй” за провеж-
дане на обучение на студенти от специалността 
“ядрена и радиационна защита”. от 11 до 15 юли 17 
студенти и 2 пре-
подаватели обо-
гатиха знанията 
си в изучаваната 
от тях област 
под ръководство-
то на експерти 
от утЦ и от раз-
лични звена на 
атомната цен-
трала.
за целите на кур-
са лекторите от 
аеЦ “Козлодуй” из-
несоха специално 
разработени пре-
зентации, в кои-
то бяха застъпе-
ни темите “яд-
рена безопасност”, “технология и основно оборуд-
ване на ядрена електроцентрала с реактори тип 
ввер-1000”, “ядрена сигурност”, “дезактивация на 
помещения и оборудване”, “управление на твърди 
радиоактивни отпадъци”, “организиране на профе-
сионален подбор”. 

Като част от петдневната програма за студенти-
те и преподавателите от Беларус бе организирано 
посещение на пълномащабния симулатор на блокове-
те с реактори ввер-1000, машинна зала на 5 енерго-
блок, лабораториите за радиоекологичен мониторинг 
и спектрометрично изследване на човека, хранили-

щето за сухо 
съхранение на 
отработено яд-
рено гориво и 
други обекти 
на площадката 
на аеЦ “Козло-
дуй”. 
в края на курса, 
който завърши
с връчване на 
сертификати за
проведеното 
обучение, пре-
подавателите 
от межд у н а -
родния държа-
вен институт
по екология “а. д. 

сахаров” изразиха желание взаимното сътрудни-
чество да продължи и в бъдеще.
това е пето поред обучение, което се провеж-
да за студенти от Беларус, и това още веднъж 
потвърждава високото качество на учебната дей-
ност в утЦ на аеЦ “Козлодуй”.

сТУдЕНТи ОТ БЕлАРУс ПОвиШихА зНАНиЯТА си в АЕЦ

ядрено обучение, и още петима експерти. споделен 
бе опит в следните области:
• техники и методи за оценяване на оператори-

те. разработване и провеждане на контролни и 
изпитни сценарии на Пмс в атомни централи. 
оценяване на ефективността на симулаторното 
обучение;

• утвърждаване на стандарти на работното мяс-
то за предотвратяване на грешки на ядрените 
оператори и налагане на подходящо поведение за 
тази цел;

• инсталиране и внедряване на модели за тежки 
аварии на Пмс и обучение на операторите за 
тях. използване и актуализиране на ръководства 
за управление на тежки аварии при симулаторно-
то обучение;

• използване на Пмс за обучение на оперативен пер-

сонал, неработещ на блочния щит за управление;
• поддържане на Пмс в съответствие с референт-

ния блок.
По време на мисията участниците наблюдаваха 
противоаварийно учение в аеЦ “сайзуел Б” с използ-
ване на Пмс, на което присъстваха и официални 
представители на ядрения регулатор на великобри-
тания.
аеЦ “сайзуел Б” се намира в източната част на 
англия и експлоатира един реактор с вода под на-
лягане, проектиран от “уестингхаус“, който на 14 
февруари 1995 г. е включен в паралел с националната 
енергийна мрежа. Централата се управлява от ком-
панията “електрисите дьо Франс енерджи“, която 
си е поставила за цел да удължи срока на експлоа-
тация на реактора с минимум 20 г. над проектния, 
който изтича през 2035 г.
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санитарната дружина – доброволно формирование, чиято дейност подпомага ме-
дицинското осигуряване на аварийния план на аеЦ “Козлодуй”, проведе поредното 
обучение на екипите си. от 30 юни до 9 юли в гр. Поморие 22-ма членове на сандру-
жината се включиха в практически занятия, насочени към поддържане и повишаване 
на подготовката им за оказване на първа долекарска помощ. упражнени бяха умени-
ята за действие при симулирани случаи с различни нива на тежест на наранявания-
та – травми на гръбначен стълб, на глава, на крайници; състояния вследствие на 
кръвозагуба, на шок, на удар от електрически ток, на изгаряния; удавяне; Кръш-синд-
ром – продължително притискане на долните крайници; пневмоторакс – нахлуване 
на въздух в плевралната кухина, като следствие на проникваща гръдна травма, и др.
д-р рая йотова – лекар по трудова медицина към служба “трудова медицина” в атом-
ната централа, запозна обучаемите с т. нар. “азбука на съживяването а, в, с” – ре-
анимационни мероприятия, включващи: а – осигуряване на свободни и проходими 
дихателни пътища, в – обдишване (изкуствено дишане уста в уста или уста в нос), 
и с – възстановяване на кръвообръщението (непряк сърдечен масаж). на практика 
бе проведено транспортиране на “пострадал” до болнично заведение и предаване-
то му на медицински екип за последващо лечение.
обучението на санитарната дружина е част от план-графика на доброволното 
формирование, изготвен съвместно от отдел “аварийна готовност” и от служба 
“трудова медицина”. Курсовете, включени в годишната програма, обхващат широк 
спектър практически и теоретични знания и умения, което гарантира адекватна 
реакция на доброволците в разнообразни ситуации – злополуки, аварии, животозас-
трашаващи състояния и пр. сандружината функционира като самостоятелно звено 
от аварийните структури на аеЦ “Козлодуй” вече 35 години и през този период 
специализирана подготовка за оказване на помощ на пострадали са получили над 150 
души.

сАНиТАРНАТА дРУжиНА 
ПРОдължАвА ПОдгОТОвкАТА си 
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клубът по латино танци спечели първо място за 
цялостното си представяне на Четвъртия между-
народен фестивал на изкуствата “морско конче”, 
проведен в гр. обзор от 29 юни до 4 юли. ефект-
ното изпълнение на танца самба на клуб “енергиен 
блиц” беше завладяващо и заслужено бе отличено 
от журито с още една награда – за атрактивност, 
специално учредена за тях в това издание на фес-
тивала. децата и юношите развиват своите тан-
цови умения под ръководството на преподавател-
ката по латино и народни танци ина Петрова.

възпитаниците на Театралното училище се 
включиха в Програмата за творчески ваканции 
“Хайде да творим заедно”, проведена от 18 до 28 
август в с. равда. за деветимата участници от Коз-
лодуй престоят на морския бряг, заедно с още 250 
техни връстници от цялата страна, бе награда за 
отличното им представяне в международния кон-
курс “млади таланти” на министерството на об-
разованието и науката през април т. г.
всекидневните занимания включваха подготовка 
на Шекспировата трагедия ”отело” в съкратена 
рап интерпретация. Под ръководството на режисьорката малинка Ганчева трупата представи аван-
гардния си спектакъл в “деня на таланта” пред публиката в лагера.
младите театрали демонстрираха и отлични познания по пътна безопасност. в XVII национална лагерна 
викторина на тази тема втора награда получи ралица стайкова, със специална награда бе отличен мирос-
лав Филипов, а голямата награда за най-вълнуващо послание бе дадена на ангел станков за призива “Шофьо-
ри, спрете, с любов ни запазете!”.

съставът за народни танци ”Ато-
мик” записа трето свое участие в 
международния младежки фестивал на 
изкуствата “Жреци на музите”, органи-
зиран за осми път от сдружение “темП 
– арт” – враца, и община Царево.
във фестивалната програма бяха вклю-
чени многобройни и разнообразни изяви 
(концерти, спектакли, изложби, презен-
тации и др.) на над 350 младежи от Бъл-
гария и молдова. танцьорите от дома 
на енергетика показаха своето изкуство на 21, 22 и 24 август пред жителите и гостите на При-
морско, Царево и лозенец. вдъхновените им изпълнения на български народни танци заслужиха 
възторжените аплодисменти на публиката във всяка от концертните вечери.

Формация “Робинзон” се завърна с награди от по-
редното двадесет и четвърто издание на между-
народния детски и младежки фестивал на изкуства-
та “ние – XXI век”, който се проведе от 21 до 28 
август в слънчев бряг.
в номинация “вокални групи”, във възрастова кате-
гория от 14 до 17 години, “робинзон” спечели златен 
медал за първо място, а за възраст от 12 до 14 го-
дини взе сребърния медал. в номинация “солисти” 
деанна райкова се класира втора и бе наградена със 
сребърен медал, а всички останали солисти – мария 

Кошутанска, сияна рачева, деница милчовска, александра рачева и теодора Патроева, получиха бронзови 
отличия. на вокалния педагог на “робинзон” людмила алексиева бе връчена грамота за висок професионали-
зъм, а на групата – грамоти за най-добър вокален аранжимент и за оригинална интерпретация.

КУ
ЛТ

УР
А



С
П

О
РТ

16

 Пет медала завоюваха спортистите от секция “спортно ориентиране” към Клуба за физкултура, спорт 
и туризъм (КФст) “Първа атомна” на провелите се състезания в района на община мъглиж. в надпреварите, 
организирани от “мини марица-изток” и община раднево, участие взеха над 140 състезатели от 22 клуба.
на 2 юли, в района на село ягода, в състезанието за “Купа на Кмета” 2016, сребърен медал взеха Галина Петкова, в 
категория 35 – 45 г., и иван василев, в категория 55 – 65 г., а Галина Комитска грабна бронза в категория 55 – 65 г.
на 3 юли, в района на село Шаново, бе проведено и съревнованието за купа “марица-изток”, където Галина 
Петкова и добрин терзийски станаха втори съответно в категориите 35 – 45 г. и 55 – 65 г.
добрите резултати в ориентирането продължиха с отличното представяне на Галина Петкова по време 
на 25-то издание на турнира по ориентиране за купите “сивен” и “Шуменска крепост”. състезанията се 
проведоха на 26 и 27 август в район Шуменско плато и в тях участваха над 240 спортисти от 30 клуба. 
Петкова завоюва среброто в надпреварите и за двете купи, с което затвърди убедителното представя-
не на секцията за този сезон. 

 от 4 до 8 юли в град Козлодуй се проведе първият 
турнир по минифутбол за купата на аеЦ “Козлодуй”.
По регламент отборите бяха с по 6 играчи, а полувре-
мената – две по 20 минути. общо осем любителски от-
бора, разделени в две групи, се впуснаха в надпреварата 
за първото място, а съдия на турнира бе росен Гановски.
след интересни обрати и впечатляващи резултати ку-
пата на атомната централа заслужи отбор “Червена 
чета”, втори стана тимът “вековна дружина”, а тре-
тото място бе за футболистите от “сборная”.
наградите на най-изявените в турнира връчи янчо ян-
ков, директор “Производство” на аеЦ “Козлодуй”, кой-
то поздрави участниците за спортсменския дух и от-
личната игра.

 Бадминтонистите към КФст “Първа атомна” за-
воюваха 2 златни медала от националния турнир по 
бадминтон “Камчия 2016”, който се проведе от 29 до 
31 юли. сред конкуренция от 150 участници от 18 клуба 
златните медали за секцията в категорията смесени 
двойки донесе тандемът Цветомир Петков и Петя ди-
митрова.
серията от успехи продължи с нови медали от нацио-
налния турнир по бадминтон “Бургас 2016”, който се 
проведе от 19 до 21 август. сред 100 участници от 17 
клуба първите места бяха завоювани от деян николаев 
в тандем с тихомир милев (стара загора) при мъжките 
двойки и еньо Братованов в тандем с Петя димитро-
ва при смесените двойки. сред ветераните трети се 
наредиха Живко Желязков и иво русанов.

 Победно завърши участието на състеза-
телите по морски многобой от секция “водни 
спортове” в спартакиадата по морски спорто-
ве на военноморските сили. надпреварата по 
повод 137 години от създаването на Българския 
морски флот се състоя във варна от 8 до 11 ав-
густ. общо осем отбора мериха сили в 4 дисцип-
лини.
спортистите от аеЦ “Козлодуй”, с треньор и 
водач огнян Панов и шкипер Борислав евгени-
ев, завоюваха първите места в дисциплините 
хвърляне на хвъргало, теглене на въже и ветро-
ходство и се класираха на второ място в греба-
нето. отборът от аеЦ застана начело в край-
ното класиране, за което бе награден лично от 
контраадмирал митко Петев.

НОви МЕдАли зА кФсТ “ПъРвА АТОМНА”
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